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ASUKKAIDEN OIKEUDET 
Asukkaiden oikeudet 

3 (1) Jokaisen pitkäaikaishoitokodin luvanhaltijan on varmistettava, että 
seuraavia asukkaiden oikeuksia kunnioitetaan ja edistetään 
täysimääräisesti: 

OIKEUS TULLA KOHDELLUKSI KUNNIOITTAVASTI 

 
1. Jokaisella asukkaalla on oikeus tulla kohdelluksi kohteliaasti ja 

kunnioittavasti ja tavalla, joka täysin tunnustaa asukkaan luontaisen 
ihmisarvon ja yksilöllisyyden rodusta, syntyperästä, alkuperäpaikasta, 
väristä, etnisestä alkuperästä, kansalaisuudesta, uskonnosta, 
sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-
identiteetistä, sukupuoli-ilmaisusta, iästä, siviilisäädystä, 
perheasemasta tai vammasta riippumatta. 

2. Jokaisella asukkaalla on oikeus siihen, että hänen elämäntapaansa ja 
valintojaan kunnioitetaan. 

3. Jokaisella asukkaalla on oikeus siihen, että hänen osallistumistaan 
päätöksentekoon kunnioitetaan. 

 

OIKEUS VAPAUTEEN VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ JA LAIMINLYÖNNISTÄ 

 
4. Jokaisella asukkaalla on oikeus vapauteen pahoinpitelystä. 

5. Jokaisella asukkaalla on oikeus vapauteen laiminlyönnistä 
luvanhaltijan ja henkilökunnan toimesta. 

 

OIKEUS OPTIMAALISEEN ELÄMÄNLAATUUN 

 
6. Jokaisella asukkaalla on oikeus kommunikoida luottamuksellisesti, 

ottaa vastaan valitsemiaan vieraita ja neuvotella yksityisesti kenen 
tahansa kanssa ilman häiriöitä. 

7. Jokaisella asukkaalla on oikeus solmia ystävyys- ja ihmissuhteita 
sekä osallistua pitkäaikaishoitokodin elämään. 

8. Jokaisella asukkaalla on oikeus jakaa huone toisen asukkaan kanssa 
yhteisen toiveensa mukaisesti, mikäli sopiva majoitus on saatavilla. 
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9. Jokaisella asukkaalla on oikeus tavata yksityisesti puolisonsa tai joku 
toinen henkilö yksityisyyden turvaamassa huoneessa. 

10. Jokaisella asukkaalla on oikeus ajaa sosiaalisia, kulttuurisia, 
uskonnollisia, hengellisiä ja muita etujaan, kehittää potentiaaliaan ja 
saada luvanhaltijalta kohtuullista apua näiden etujen ajamiseen ja 
potentiaalinsa kehittämiseen. 

11. Jokaisella asukkaalla on oikeus elää turvallisessa ja puhtaassa 
ympäristössä. 

12. Jokaisella asukkaalla on oikeus päästä suojatuille ulkoalueille 
nauttiakseen ulkoilusta, ellei fyysinen ympäristö tee sitä 
mahdottomaksi. 

13. Jokaisella asukkaalla on oikeus säilyttää ja näyttää huoneessaan 
omaisuutta, kuvia ja kalusteita turvallisuusvaatimusten ja muiden 
asukkaiden oikeuksien mukaisesti. 

14. Jokaisella asukkaalla on oikeus hoitaa omat talousasiansa, paitsi jos 
hänellä ei ole siihen oikeuskelpoisuutta. 

15. Jokaisella asukkaalla on oikeus käyttää kansalaisoikeuksiaan. 

 

OIKEUS LAADUKKAASEEN HOITOON JA 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTEEN 

 
16. Jokaisella asukkaalla on oikeus asianmukaiseen majoitukseen, 

ravintoon, hoitoon ja tarpeidensa mukaisiin palveluihin. 

17. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada tietää, kuka on vastuussa 
asukkaan välittömästä hoidosta ja kuka huolehtii siitä. 

18. Jokaisella asukkaalla on oikeus yksityisyyteen hoitaessaan ja 
huolehtiessaan henkilökohtaisista tarpeistaan. 

19. Jokaisella asukkaalla on oikeus 

i. osallistua täysimääräisesti hoitosuunnitelmansa kehittämiseen, 
toteuttamiseen, tarkistamiseen ja muokkaamiseen, 

ii. antaa tai kieltää suostumus sellaiseen hoitoon tai palveluun, 
johon laki edellyttää hänen suostumuksensa, ja saada tietoa 
suostumuksen antamisen tai kieltäytymisen seurauksista, 
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iii. osallistua täysimääräisesti minkä tahansa hoitonsa osa-aluetta 
koskevien päätösten tekemiseen, mukaan lukien päätökset, 
jotka koskevat hänen hoitoon ottamistaan, kotiuttamistaan tai 
siirtoaan pitkäaikaishoitokotiin tai sieltä pois, ja saada 
riippumaton lausunto näistä asioista, ja 

iv. saada henkilökohtaiset terveystietonsa vuoden 2004 
henkilötietojen suojasta annetun lain mukaisesti 
luottamuksellisina ja saada pääsy henkilökohtaisiin 
terveystietoihinsa, mukaan lukien hoitosuunnitelmaansa, 
kyseisen lain mukaisesti. 

20. Jokaisella asukkaalla on oikeus jatkuvaan ja turvalliseen 
omaishoitajiensa tukeen fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja 
emotionaalisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun tukemiseksi sekä 
apuun ottaa yhteyttä omaishoitajaan tai muuhun henkilöön 
tarpeidensa tukemiseksi. 

21. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada joku ystävä, perheenjäsen, 
omaishoitaja tai muu asukkaalle tärkeä henkilö osallistumaan 
luvanhaltijan tai kodin henkilökunnan tapaamisiin. 

22. Jokaisella asukkaalla on oikeus nimetä henkilö, joka saa tiedon 
mahdollisesta asukkaan siirrosta tai sairaalahoidosta ja saada nämä 
tiedot välittömästi. 

23. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada hoitoa ja tukea 
itsenäisyyteen, joka perustuu vahvistavan hoidon filosofiaan 
itsenäisyyden maksimoimiseksi mahdollisimman suuressa määrin. 

24. Jokaisella asukkaalla on oikeus olla joutumatta pidätellyksi, paitsi 
tässä laissa säädetyissä rajoitetuissa olosuhteissa ja tässä laissa 
säädetyin edellytyksin. 

Huomautus: Luutnanttikuvernöörin julistuksella nimettävänä päivänä 
lain 3 (1) momentin 24 kohtaa muutetaan poistamalla sana "pidätelty" 
ja korvaamalla sana "pidätelty tai rajoitettu". (See: 2021, c. 39, Sched. 
1, s. 203 (3)) 

25. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada hoitoa ja palveluita 
palliatiivisen hoidon filosofian mukaisesti. 

26. Jokaisella kuolevalla tai erittäin sairaalla asukkaalla on oikeus saada 
perheensä ja ystävänsä läsnä 24 tuntia vuorokaudessa. 
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OIKEUS SAADA TIETOA, OSALLISTUA JA TEHDÄ VALITUS 

 
27. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada kirjallinen tieto kaikista 

asukkaalle tarjottavia palveluita koskevista laeista, säännöistä tai 
käytännöistä sekä valitusten vireillepanomenettelyistä. 

28. Jokaisella asukkaalla on oikeus osallistua asukkaiden valtuuston 
toimintaan. 

29. Jokaisella asukkaalla on oikeus ilmaista huolenaiheensa tai 
suositella muutoksia käytäntöihin ja palveluihin oman tai muiden 
puolesta seuraaville henkilöille ja organisaatioille ilman häiriöitä ja 
ilman pelkoa pakotuksesta, syrjinnästä tai kostotoimista riippumatta 
siitä, onko se suunnattu asukkaalle tai kenelle tahansa muulle: 

i. asukasneuvosto. 

ii. perheneuvosto. 

iii. luvanhaltija ja, jos luvanhaltija on yhteisö, yhtiön johtajat ja 
toimihenkilöt sekä IX osan mukaisesti hyväksytyn kodin 
hallintokomitean jäsen 135 §:n mukaisesti tai hallituksen jäsen 
128 §:n tai 132 §:n mukaisesti. 

iv. henkilökunnan jäsenet. 

v. virkamiehet. 

vi. muu henkilö pitkäaikaishoitokodissa tai sen ulkopuolella. 

 


